
Vanaf 12 november kan je in het Speelgoedmuseum van Mechelen de leukste doe- 
en knutselnamiddagen beleven die volledig in het teken staan van Sinterklaas en de  
Kerstman! Kom op zaterdag- en zondagnamiddag luisteren naar mooie vertelsels,  
knutselen of zelfs koken. Of doe je liever mee met een leuke doe- en zoektocht?

Je kan opnieuw meedoen met een heleboel workshops. Volg bijvoorbeeld de Zwarte Pieten- 
training, knutsel erop los tijdens de knutselnamiddagen of luister naar mooie verhaaltjes over 
Sint en Piet. Als kers op de taart kan je zaterdag 3 en zondag 4 december 2016 de Sint en 
zijn Pieten bezoeken!

Nieuw dit jaar is dat er ook een leuke doe- en zoektocht georganiseerd wordt voor scholen en 
gezinnen. Als je alle opdrachtjes tot een goed einde hebt gebracht, ben je klaar om tot een 
echte Hulp Zwarte Piet gemutst te worden! 

Vanaf 10 december 2016 neemt de Kerstman het over! Neem deel aan de doe- en zoektocht en 
word opgeleid tot Hulp Kerstelf! Bovendien knutsel je tijdens de doe- en knutselnamiddagen de  
mooiste kerstversiering, luister  je naar kerstverhaaltjes of bak je de lekkerste kerstige koekjes. 
Schrijf 18 december alvast in je agenda want dan kan je de Kerstman een bezoekje brengen 
en hem al je kerstwensen vertellen.

Alle doe- en knutselnamiddagen vinden plaats op zaterdag- en zondagnamiddag  
tussen 12 november 2016 en 18 december 2016 en zijn voor 3- tot 12 jarigen. 
De doe- en zoektocht loopt vanaf 12 november 2016 tot 8 januari 2017. 
Meer informatie kan je vinden vind je op onze site: www.speelgoedmuseum.be

PERSMOMENT 
Op woensdag 9 november 2016 is er een persmoment tussen 9u30 en 11u30.
Tijdens het persmoment zal er een klas aanwezig zijn om onze doe- en zoektocht alvast even 
te testen. Gelieve je aanwezigheid te bevestigen via communicatie@speelgoedmuseum.be

PRAKTISCH
Speelgoedmuseum Mechelen vzw
Nekkerspoelstraat 21 B- 2800 MECHELEN
Tel. +32 (0) 15 55 70 75 - info@speelgoedmuseum.be - www.speelgoedmuseum.be 

Het Speelgoedmuseum is dagelijks open van 10 uur tot 17 uur. Elke maandag gesloten. 
(Opgelet! Tijdens de kerstvakantie zijn we op maandag 26 december 2016 en 2 januari 2017 wel open.)

SINT- EN KERSTACTIVITEITEN  
IN HET SPEELGOEDMUSEUM

PERSBERICHT


